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EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO DE ELEIÇÃO DOS  

MEMBROS DA CIPA 2019/2020 

 

1- A ASSOCIAÇÃO TIRADENTES DOS POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES DO 

ESTADO DE RONDÔNIA (ASTIR), Porto Velho-RO. Convoca os seus funcionários a participarem do 

processo de eleição para concorrer aos cargos de membros Titulares e Suplentes da Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes- CIPA, conforme determina a Norma Regulamentadora NR 05 (Portaria nº 

3.214, de 08 de junho de 1978 e alterações). 

2- As inscrições individuais iniciam-se no dia 24 de Outubro às 08h00 e encerram-se no dia 07 de 

Novembro às 17h00. As fichas de inscrições estarão disponíveis no setor PROTOCOLO . Nos demais 

Pólos as fichas estarão com os representantes. Não serão recebidos os pedidos de inscrições realizados 

após a data e horário limite informados neste edital. 

3- Horários para realização das inscrições: segunda-feira a sexta-feira (08h00 às 12h00 – 14h00 às 

17h00). 

4- Os funcionários interessados em candidatar-se para pleito deverão realizar suas inscrições com a 

secretária da Direção ou Representante do Pólo e após realizá-la receberá o comprovante de inscrição. 

(Modelo da Ficha de Inscrição disponível com a Comissão Eleitoral). 

5- Requisitos para inscrição: 

 Maior de 18 anos; 

  Ser funcionário da Astir, com registro na Carteira de Trabalho até o dia 23/10/2019.  

6- As propagandas e pedidos de votos serão permitidos durante todo processo eleitoral, desde que não 

interfiram nas atividades realizadas nos setores. 

7- Data e horário da eleição: 18/11/2019 (08h00 às 12h00 – 14h00 às 17h30) 

19/11/2019 (08h00 às 12h00 – 14h00 às 17h00). 

 (Conforme NR 5.40 letra f) 

8- Locais de votação: Porto Velho, Sede da Astir (urna de votação alocada na recepção da Direx). No 

interior, serão nos Pólos Regionais da Astir, dos seguintes municípios: Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-

Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno, Rolim de Moura e Vilhena. 
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9- Para as localidades do interior serão encaminhadas as listas dos candidatos inscritos via e-mail, ficando 

as mesmas sob responsabilidade dos representantes da Astir em divulgar para todos os funcionários em 

seu pólo, após a eleição, os votos deverão ser enviados em envelopes lacrados para o presidente da 

Comissão Eleitoral. 

10- São eleitores todos os funcionários da Astir, conforme Item 5 deste edital. 

11-  Deverá ser garantido o sigilo do voto: sendo utilizada apenas uma urna de madeira lacrada com 

cadeado, o voto ocorrerá manualmente em cédula de papel contendo o nome de todos os candidatos 

inscritos. 

12- Os inscritos que não tiverem seus nomes relacionados no Edital de Convocação para Eleição, terão 

prazo de 24hs para apresentar sua reclamação ao Presidente da Comissão. 

13- Findo a data e horário de votação, a Comissão Eleitoral (CE) adotará os procedimentos para apuração 

dos votos, as 14:00 horas do dia 20 de Novembro de 2019, aguardará os resultados do interior. 

14- Não haverá apuração dos votos se não houver a participação de no mínimo 50% dos funcionários da 

Astir. Caso ocorra, a Comissão deverá organizar outra votação no prazo de 10 (dez) dias, após o último 

dia da eleição. 

15- As denúncias sobre o processo eleitoral deverão ser protocolizadas na unidade descentralizada do MTE, 

até trinta dias após a data da posse dos novos membros da CIPA. 

16- A distribuição das cédulas de votação será feita pela Comissão Eleitoral na hora da votação. 

17- Os votos em branco e nulo serão considerados válidos para o pleito, será computado como participação 

do funcionário. 

18- O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de um ano. 

19- Assumirão a condição de membros titulares e suplentes, os candidatos mais votados. Em caso de 

empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no estabelecimento. (Conforme NR 

5.43/5.44). 

20- Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apuração, em ordem 

decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior, em caso de vacância de suplentes. 

21- ATRIBUIÇÕES DA CIPA: Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, 

com a participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde houver. 

Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e 

saúde no trabalho. Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção 
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necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho. Realizar, 

periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho visando a identificação de situações 

que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. Realizar, a cada reunião, 

avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu plano de trabalho e discutir as situações de risco 

que foram identificadas. Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no 

trabalho. Requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de máquina ou setor 

onde considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores. Divulgar e 

promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, bem como cláusulas de acordos e convenções 

coletivas de trabalho, relativas à segurança e saúde no trabalho. Participar, em conjunto com o SESMT, 

onde houver, ou com o empregador da análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor 

medidas de solução dos problemas identificados. Requisitar ao empregador e analisar as informações 

sobre questões que tenham interferido na segurança e saúde dos trabalhadores. Requisitar à empresa as 

cópias das CAT emitidas. Promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana 

Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT. Participar, anualmente, em conjunto com a 

empresa, de Campanhas de Prevenção da AIDS. 

22- A presente eleição será regida por este Edital e pela NR 05 Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes- CIPA. 

QUADRO DE VAGAS 

TITULARES 4 

SUPLENTES 3 

TOTAL DE MEMBROS ELEITOS 7 

 

                                                                                                    Porto Velho, 17 de Outubro de 2019. 

 


